
السصصحر أن مصصع الجنصصة يصصدخل ل بالسصصحر المصصصدق أن التوحيد كتاب في 
ممارسصصته يعني به بالتصديق المراد لكن واقعي أمر به التصديق ، حقيقة

التصصصديق وأن بنفسه السنسان يمارسه بحيث عنه ينتج بما أي به واليمان
. سنعم إسنكاره يمكن ل أمر وهذا آثار له السحر أن

مم اليوم درس مبتدى : هذا تعالى الله قال وو مي ول مفففلا كك ل ((  للفف وم وم مي كك كضفف وع مب
ضض وع مب ععلا لل وف رر) ا مول من : قصصوله وهصصو عليصصه سننبصصه أن سنحصصب شصصيء ) فيصصه) مض

ءء الولى وإبدال الهمزتين ) بتحقيق) يعبدون كلانو) ا إيلاكم (( أهؤل ء يا
وأن هصذا فصي وهصم المؤلصف أن المفسصرين بعض ذكر التنبيه وفيها اسنفهم
مصصا الولى أن يعني لهذا اسنتبه الولى في ل الثاسنية في هو ما أن الياء إبدال
فيكصصون الولى دون الثاسنية في الياء إبدال وإسنما ياء إبدالها في قراءة فيها
. قلم سقطة أو الله رحمه المؤلف من وهم هذا

: ..... الطالب
) .) إيلاكم (( أهؤل ي) ) ) ايلاكم (( أهؤل ء:  الشيخ

: ..... الطالب
ءا ) طيصصب) إيففلاكم (( أهففؤل ء حد ما متحركة لسنها تنطق : ل الشيخ أيضصص
كل(( : سنعصصم اللصصه رحمصصه المؤلصصف يقول كقو من مو من   لذي للفف كمففو) ا لل مل كقففو) ا مظ كذو

مب مذ) ا لر مع لنلا لت ي ) ال لل كقو) ا((  الذي ) أو) ) ا مب كذو مذ) ا لر مع لنلا لت ي ) ال لل وم ) ا كت مهففلا ككن لب
من كبو ذذ مك )) يملك (( ل:  قصصصوله على ) معطوف) (( ونقول:   قوله)) كت

هصصذا : النقصصص اللغصصة فصصي ) الظلم) ظلمو) ا (( للذين سنقول واليوم يعني
متلا:  تعالى قوله ومنه اللصل هو ول لك لن ((  وي مت لن مج ول وت ) ا مت مهلا آ مل كك وم كأ مل وم مو للفف وظ مت

كه ون عئلا لم وي الشصصرع في أو اللصطل ح في وأما تنقص لم أي]33)[الكهف:) مش
المحصصرم باسنتهاك وإما بالواجب بالمماطلة إما حقه الحق ذوي سنقص : فهو

عليصصه الله لصلى قوله مثل بالواجب بالمماطلة إما حقه الحق ذوي سنقص ،
: تعصصالى كقصصوله حقه على بالعتداء  وإما) ظلم ) الغن ي ( مطل:  وسلم

مملا لن لإ كل ((  لبي لس مل ى ) ال من مع لذي لل من ) ا كمو لل وظ مس مي لنلا من ) ال كغو وب مي لض لف ي مو ور ل
م ) ا

لر وي مغ ذق لب محفف ول ءا]42)[الشصصورى:) ) ا ودليلصصه النقصصص اللصصصل فصصي الظلصصم فصصإذ
علا منه تظلم (( ولم ءا ) وأما) شيئ إما حقه الحق ذوي سنقص : فهو شرع
(( للذين:  وقصصوله ، واجصصب فصصي بمماطلصصة أو حقصصه فصصي محصصرم باسنتهاك

ول بصصالمعنى تفسصصير )) وهصصذا : " بكفصصروا المؤلصصف ) فسصصرها) ظلمففو) ا
لكصصن الكفصصر مصصن أعصصم المعنصصى حيصصث مصصن الظلصصم لن بصصالمراد ؟ بصصالمراد
((:  تعصصالى " كقصصوله الكفصصر ظلم هنا بالظلم المراد : " إن يقول المؤلف

من كرو لف مكلا ول كم مو) ا من كهفف كمو لل لظففلا لن ((:  تعصصالى وقصصوله]254)[البقصصرة:) ) ال لإ
مك ور ذش مم ) ال ول كظ مم مل لظي من:  وقصصوله]13)[لقمان:) مع لذي للفف كنففو) ا (( ) ا مم وم آ ملفف مو
كسو) ا لب ول وم مي كه من مملا ضم لإي ول كظ وكصصأن الكفر به يراد قد فالظلم]82)[السنعام:) لب
كل (( السصصياق بصصدليل هنصصا بصصالكفر الظلصصم خص الله رحمه المؤلف كقو من مو
من لذي لل كمو) ا لل مل كقو) ا مظ مب كذو مذ) ا لر مع لنلا لت ي ) ال لل وم ) ا كت مهففلا ككن من لب كبو ذذ مكفف  هصصذا)) كت

بالنصصار يكصصذب الصصذي لن الكفصصر ظلصصم هنا بالظلم المراد أن على يدل مما
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)) ) النففلار عففذ) اب (( ذوقففو) ا ورسصصوله اللصصه خصصبر لتكصصذيبه كصصافر حكمصصه
ذوقصصوا : إهاسنصصة لهم يقال يعني الهاسنة به يراد لكنه أمر ) فعل) (( ذوقو) ا

كمصصا تصصذوقوها حصصتى ستصصصيبكم النار أي تكذبون بها كنتم التي النار عذاب
مب(( :  وقوله الطعام تذوقون مذ) ا لر مع لنلا لت ي ) ال لل وم ) ا كتفف مهففلا ككن من لب كبو ذذ مكفف )) كت

بعصصد تكصصون إسنمصصا والنصصار البعصصث ينكصصرون لسنهصصم ؟ بالنار يكذبون كاسنوا كيف
القصصبر فصصي يكصصون بمصا يكذبوا أن أولى باب ومن بذلك يكذبون وهم البعث

ءا يكذبون فهم العذاب من ءل تكذيب من خرجت إذا الرو ح : إن ويقولون كام
) وفصصي) تكفذبون بهفلا كنتفم (( ) الفت ي:  قال وهنا إليه تعود لن الجسد
كقو) ا ((:  قصصال السصصجدة الصصم سورة مب كذو مذ) ا لر معفف لنففلا لذ ي ) ال للفف وم ) ا كتفف ون له كك لبفف

من كبو ذذ مك بالتكصصذيب الولصصصف يكون اليتين على أي فعليه]20)[السجدة:) كت
ءا فهم بعذابها ومرة بالنار مرة آخصصرة فصصي ول سنصصار مافي النار ينكرون أحياسن
ءا شيء في ول بالنصصار سنعذب : كيف ويقولون بالنار التعذيب يكذبون وأحياسن
ءا سنبقى وكيف ؟ احصصترق النصصار فصصي دخل إذا السنسان ، النار في وسنحن أحقاب

ءا بالعذاب فيكذبون واسنتهى (( ) الففت ي:  وقصصوله سنفسها بالنار يكذبون وأحياسن
)) (( تكففذبون بصصص متعلصصق هنصصا والمجصصرور ) الجصصار) تكذبون بهلا كنتم
، جهصة مصن هصذه شصك ل للفوالصصل سنعصم للفوالصصل أو للحصصر قدم ولكنه

بالنصصار كصصذبوا أسنهصصم وهصصو إشصصكال علينصصا يرد للحصر قلنا إذا ولكننا وللحصر
لسنهصصم خالصصصة بهصصا بتكصصذيبهم ذكصصروا بالنصصار العذاب كان لما فيقال وبغيرها

فلهصصم وإل بصصه تكصصذبون كنتصصم أن بشصصيء عذبتم لهم قيل فكأسنهم بها عذبوا
. آخر تكذيب

مذ) ا  لإ مو مل ى ((  وت وم كت له وي مل منلا مع كت ميلا ضت(( ) القرآن) آ منلا ذي مب بلسصصان ) واضحات)  
كلو) ا(( وسلم عليه الله لصلى محمد سنبينا مقلا الشصصرطية الجملة هذه ) في)  

كلو) ا((  ) جصصوابه) (( تتل ى الشرط ) فعل) (( إذ) ا وهي مذ) ا ممففلا مقففلا لل مهفف لإ
مل كج لصصم وهنصصا ) النافيصصة) (( ملا ) هذه) رجل إل هذ) ا (( ملا:  ) وقوله) مر
بقصصى : " مصصع ألفيتصصه في مالك ابن قال وقد النفي للسنتقاض ؟ لماذا تعمل
اسنتقصض " فصصإذا النفصي بقصى مصع إن دون مصا أعملصت ليصصس إعمال ، النفي
. أعلم والله عمل فل النفي

مم" ظلموا " للذين وو مي ول مفلا كك ل ((  لل وم وم مي كك كض وع ضض مب وعفف مب ععففلا لل وف رر) ا مول من مضفف
كل كقو من موضصصع فصصي " والظهصصار ظلمصصوا للصصذين : " وسنقول فقال ) لكن) مو
خالصصصة وفائدة التنبيه وهي مستمرة دائمة فائدة له أن في ذكرسنا الضمار

هؤلء من ظلموا للذين يعني التعميم بها يقصد فهنا بحسبه سياق كل في
من (( ونقول:  قصصوله وهصصو الحكصصم سصصبب إلصصى والشصصارة وغيرهم لذي للفف لل
كمو) ا مل كقو) ا مظ مب كذو مذ) ا لر مع لنلا لت ي ) ال لل وم ) ا كت مهلا ككن من لب كبو ذذ مكفف ؟ بعصصد  إيصصش)) كت

ما لهم وسنقول قالوا لو لن الظلم وهو الحكم علة إلى والشارة والتعميم
. طيب ، الظلم هو إياهم وتوبيخه لهم الله قول سبب أن استفدسنا

مذ) ا:  قال لإ مو مل ى ((  وت وم كت له وي مل منلا مع كت ميلا ضت آ منلا ذي ءل بصصالعراب ) سنبدأ) مب : قصصوله أو
بعصصد ولصصصف ) لسنصصه) (( آيلاتنلا مصصن حصصال بينصصات ) هذه) بينلات (( آيلاتنلا
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ءل فيكون سنكرة كان إذا المعرفة بعد والولصف ، معرفة كصصان إذا وكذلك حا
ءل تكصصون جملصصة أو سنكصصرة كصصاسنت إذا المعصصارف بعصصد فالولصصصاف جملصصة حصصا

ءا تكصصون معرفصصة كصصاسنت إذا المعرفصصة بعصصد والولصاف والنعصصت الحصصال ، سنعتصص
وإل سنعصصت فهو والتنكير التعريف في متبوعه وافق إن ولكن ولصف كلهما

كلو) ا((:  وقوله حال فهو جملة أو سنكرة والثاسني معرفة المتبوع كان مقلا مملا  
مذ) ا تتل ي ( إذ) ا:  وجصصل عصصز اللصصه يقول آخره إلى الشرط جواب ) هذا) مه

أن فيشصصمل القصصارئ يصصبين ولصصم آياتنصصا عليهم تقرأ إذا ) أي) آيلاتنلا عليهم
إذا ، الصف في ادخل ، غيره أو وسلم عليه الله لصلى النبي القارئ يكون
هصصل ؟ هنصصا ظهورهصصا فما ظاهرات ) أي) (( بينلات الله آيات عليهم تليت

تصصدل فيمصصا بينات أو عنا لعجزهم الله كلم أسنها واضحة أسنها بمعنى ظهورها
يشمل ؟ المران أو البشر بمثلها يأتي أن يمكن ل سامية معاسني من عليه
بينصصة وهي البشر كلم من ليست أسنها واضحة ذاتها في بينة فهي وهذا هذا
ل لسنهصصا البشصصر أحكصصام مصصن ليسصصت أسنهصصا مصصن عليه تدل وما موضوعها في

ءا بعضها يكذب ول تتناقض كاسنت لو ، الله عند من أسنها على يدل وهذا بعض
سنعصصم آيصصات ولكنهصصا ردهصصا فصصي العذر من شيء لهم لكان خفية اليات هذه

مففلا (( قلالو) ا:  وجصصل عصصز اللصصه يقول هذا ومع ردها في لهم عذر ل بينات
لل هذ) ا مل لإ كج كد مر لريفف ون كي وم مأ كك لد كصفف : " تفسصصيرها فصصي المؤلصصف ) يقصصول) مي

هففذ) ا مففلا (( قلالو) ا ، وسلم عليه الله لصلى محمد النبي بلسان واضحات
لل مل لإ كج كد مر لري ون كي وم مأ كك لد كص لملا مي من مع كد مكلا كب وع وم مي كك كؤ مبففلا )) هففذ) ا (( مففلا) ) آ
يصففدكم أن يريد رجل (( إل الله عند من أسنها وادعى بها جاء الذي أي
، معلصصوم هصصو مصصا والسنكصصار الحتقصصار من الجملة هذه تحمل كيف ) واسنظر)

للحتقصصار غائبصصا كصصان وإن الحاضصصر بصصصيغة به ) أتوا) هذ) ا (( ملا:  فقولهم
ل كصصأسنهم سنكصصرة بصصصيغة أتصصوا لسنهصصم للسنكصصار ) هصصذا) رجل (( إل:  وقولهم
) ولصصم) رجففل إل هففذ) ا مففلا ( قلالو) ا ، منهصصم أجنبي رجل كأسنهم يعرفوسنه
)) رجففل إل هذ) ا (( ملا:  قصصالوا بصصل رجصصل إل الرجصصل ذلصصك : مصصا يقولصصوا
ءا ءا احتقار كد((  وإسنكار لري ون كي وم مأ كك لد كص لملا مي من مع كد مكلا كب وع وم مي كك كؤ مبلا ل ) يعني) آ
) أن) يصففدكم أن (( يريففد ولكصصن الرشصصاد سصصبيل يهصصديكم أن يريصصد

اللصصنام ؟ آباؤهم يعبد الذي وما ، آباؤكم يعبد كان عما ويمنعكم يصرفكم
بهصصذه جصصاء الصصذي الرجصصل هذا غرض هو هذا وغيرها والحجار الشجار من

ه وليصس عليهم تليت التي اليات ردوا هكصذا اللصصل ح ول الصصل ح ل غرض
) ولصصم) آبفلاؤكم يعبفد كفلان (( عملا:  وقوله الباطلة الدعوى بهذا لحق

يصعب السنسان لن سنفوسهم في الحمية لثارة تعبدون كنتم : عما يقولوا
: عمصصا قالوا لو ، الجهلة هؤلء مثل لسيما عليه آباؤه كان ما يدع أن عليه
لمصصا لكصصن أساس غير على عبدوا : إسنهم يقال أن يمكن لكان تعبدون كنتم
كأسنهصصا اللصنام لهذه العبادة هذه ) كأن) آبلاؤكم يعبد كلان ( عملا:  قالوا
ولهصصذا آبصصائكم ملصصة تصصتركوا أن لكصصم ينبغصصي ول الباء عليه كان مستقر أمر

لنلا ((:  الخصصرى اليصصات في عنهم الله حكى كما يقولون منلا لإ ود مجفف منففلا مو م ء مبلا آ
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ملففف ى ضة مع لمففف لنفففلا كأ لإ ملففف ى مو وم مع له لر مثفففلا من آ كدو متففف وه أو]22)[الزخصصصرف:) كم
اللصصصنام ) مصصن) آبففلاؤكم يعبففد كففلان (( عمففلا ) آيتصصان) (( مقتففدون

أو العلصصون والبصصاء الدسنصصى وأولد الصلب آباء يشمل ما هنا بالباء والمراد
كصصذلك أمهصصاتهم ) هل) ( آبلاؤكم:  وقوله ، علو وإن الجداد وهم العلين

مصصن لن لمصصه تأخصصذه ممصصا أكصصثر لبيصصه الحميصصة تأخصصذه السنسان لكن سنعم ؟
أبصصاؤكم كصصاسنت فصصإذا المصصرأة مصصن أعقصصل والرجصصل رجصصل الب أن المعلصصوم

لكم ينبغي ل فإسنه العقلء وهم عبادتها على ويصرون اللصنام هذه يعبدون
، آبصصاؤكم يعبصصد كصصان عمصصا يصصصدكم أن يريد كان الذي الرجل هذا تتبعوا أن

مملا((:  القرآن في وقالوا مذ) ا   لل مه مك لإ وف عر ى((    ) كصصذب) لإ مت وف ) علصصى) كم
والرسصصول القصصرآن فصصي وطعنصصوا الرسصصول فصصي وطعنصصوا ، بصصالله أعوذ الله

أن يريصصد وإسنمصصا اللصصصل ح يقصصصد ل وأسنصصه قصصصده لسصصوء بمعنصصى فيصصه طعنوا
هصصذا بصصه جصصاء الصصذي الصصوحي فصصي وطعنصصوا آبصصاؤكم يعبصصد كصصان عمصصا يصدكم

مملا((:  وقصصالوا الرسصصول مذ) ا   لل مه مك لإ وففف عر ى لإ متفف وف هصصذه أن ) وتعلمصصون) كم
القصصرآن كصصل لصصصدق شصصيء القصصرآن فصصي ليس زعمهم فعلى حصر الصيغة

ءل جملة وعلصصى كصصذب وبنفسصصه كصصذب ) أي) (( إفك ، مفترى إفك وتفصي
ءى ؟ من ينسصبه ول السنسصان يكذبه مطلق كذب هناك لن ، الله على مفتر
كصصذب إسنصصه يقولون فالقرآن غيره على السنسان يفتريه كذب وهنا أحد إلى
ءر وإسنه ولصصصفه كمصصا فصصالقرآن ، باطلة دعوى هذه أن ريب ول الله على مفت
وت:  الله لم مت مو كة ((  ممفف لل مك مك ذبفف عقلا مر ود عل لصفف ود معفف وكصصذلك]115)[السنعصصام:) مو

يأتوا أن هؤلء تحدى وجل عز الله أن بدليل وجل عز الله عند من القرآن
وحصصق لصصصدق أخبصصاره وكصصل اللصصه عند من أسنه من دليل وهو يأتوا فلم بمثله
)) مفففتر ى إفففك إل هففذ) ا مففلا (( وقلالو) ا ، هصصؤلء بصصه طعنصصوا ما خلف

فصصي طعصصن فيهمصصا والطعصصن به المرسل في وطعنوا الرسول في فطعنوا
وإسنصصزال لصصه وتأييصصده الرسصصول لهصصذا اللصصه تمكيصصن لن ؟ كيف وجل عز الله

رسصصوله يؤيصصد وجل عز والله سفه ، سفه أو حكمة كاذب وهو عليه اليات
يصدعو والسصصلم الصصصلة عليصصه والرسول حق بأسنه له ويسرد عليه ينزل بما

ءا علنا الناس ءا كان فلو وسر ويمكنصصه يؤيصصده واللصصه وجصصل عز الله على كاذب
عصصز اللصه في طعن وهذا السفه من يكون ما غاية في له الله تمكين لكان
مل(( وجل مقلا مو من   لذي لل كرو) ا ) ا مف ذق مك مح ول لمففلا لل وم مل كه م ء ون مجففلا مذ) ا لإ لل مهفف مر لإ وح لسفف

من لبي ءا  هذا)) كم موضصصع فصصي بالظهصصار أتصصى لكنصصه كاذبصصة ثالثصصة دعصصوى أيضصص
مل((:   بصصل ، وقصصالوا يقصصل لصصم ، فقصصال الضصصمار مقلا مو من   لذي للف كرو) ا ) ا مفف )) مك
مك:  تعالى قال كما وغيرهم هؤلء ليشمل لل مذ مك متفف ى ممففلا ((  من مأ لذي للفف ون ) ا لمفف

وم لهفف لل وب ون مق ضل لمفف كسففو لل مر كلو) ا لإ مر مقففلا لح وو مسففلا من مأ كنففو وج )[الصصذاريات:) مم
مل((:  فقوله]52 مقلا مو من   لذي لل كرو) ا ) ا مف أن ويفيصصد وغيرهم هؤلء ) يشمل) مك

ءا بالكفر ولصفهم لسنه كفار القول هذا قالوا الذين هؤلء هصصذا إليهصصم مسصصند
ءا ذلك فيكون القول فصصي ) قصصال) (( إن:  المؤلصصف قال ، كفرهم في سبب

(( إن طيصصب ) سناهيصصة) (( إن أي ؟ التفسير هذا إن " كيف " ما تفسيرها
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لكن ل الجواب ؟ إل بعدها تأتي أن سنافية لكوسنها يشترط وهل سنافية ) تقع)
سنقول ول ، سنافية إن فإن إن بعد إل أتت كلما ، سنافيه فهي إل بعدها أتت إذا

بعصصدها وليصصس سنافيصصة تأتي قد لسنها إل بعدها وقعت إذا إل سنافية تكون ل إسنها
ون ((:  تعالى كقوله إل وم لإ كك مد ون ون لع ضن لم مطلا ول مذ) ا كس مهفف أي]68)[يصصوسنس:) لب
والخللصصصة إل فيها ليس هذه الجملة فإن ذلك ومع بهذا سلطان عندكم ما
تكون قد لن إل بعدها تأتي أن يلزم ول ، سنافية إن كاسنت إن إل بعد أتت إذا

هنصصا كمصصا سنافية فتأتي إن معاسني سنذكر حتى سنستطرد أن ولنا إل بدون سنافية
ول:  كقوله شرطية وتأتي كق ون ((  كفو) ا لإ وخ وم لف ي مملا كت كك لر كدو وو كص كه مأ كدو وبفف كت

كه وم مل وع كه مي لل : " بنصصي الشاعر كقول زائدة وتأتي طيب]29عمران: )[آل) ) ال
مخففة وتأت " طيب الخزف أسنتم ولكن لصريح ول ذهبوا أسنتم إن ما غداسنة

، الثقيلصصة من مخففة هذه المعادن كرام كاسنت مالكم وإن مثل الثقيلة من
ءا ون (( طيصصب أوجصصه أربعصصة علصصى العربية اللغة في فتستعمل إذ مذ) ا لإ لل مه لإ

مر وح من لس لبي شيء كل اللغة في هو ) السحر) (( سحر بين]43)[سبأ:) كم
ءا وسمي خفي تقصصع الليصصل آخصصر لن الليل آخر وهو السحر لمطابقته سحر

اللغصصة فصصي فالسحر بيوتهم في مستترين الناس لكون الخفية الشياء فيه
السصصاعات في ظهر ما أول ولهذا وسببه أمره يخفى الذي الخفي الشيء

عصصن خارجصصة النصصاس علصصى غريبصصة أشصصياء جصصاءت وإذا سصصحر إسنها يقال هذه
الصلة عليه محمد به جاء الذي : إن يقولون فهم سحر : هذا قالوا العادة

المصصوتى عيسى وإحياء سحر رأيهم على موسى فعصا سحر هذا والسلم
والسصصلم الصصصلة عليصصه محمصصد بصصه جصصاء الصصذي الكلم وهذا سحر الله بإذن
ءا البيصصان مصصن إن ، سحر عقصصول سصصحر الفصصصيح الكلم هصصذا فقصصالوا لسصصحر

ل بيصصن سصصحر أسنصصه يعنصصي التمويه باب من ) هذا) (( مبين:  وقوله الناس
أمر : هذا تقول الشيء تؤكد كما وهذا وظهوره لبياسنه فيه المجادلة تنبغي

ءا ليس كان وإن واضح بين ءا بين ن الرسصل به جاءت الذي هذا فإن واضح م
ءا ليس اليات المكصصذبين لكصصن حقيقية وآيات حق أسنه البين بل سحر أسنه بين
: " المؤلصصف ) قصصال) (( مبين:  وقصصوله الحصصق في يجادلون بالله والعياذ
ءا تأتي أبان لن بين بمعنى ءا لزمصص بمعنصصى الفجصصر : أبصصان " فتقصصول ومتعصصدي

القصرب هو هذا بين ) بمعنى) (( مبين كلمة فهنا الفجر بان وتقول ظهر
((:  تعصصالى قصصوله مثل ففي وأظهر أوضح أي أبان ) بمعنى) (( مبين أما
ون مو لإ لل كه مر لإ وكف من لذ ورآ كقف من مو لبيفف للحصصق مصصبين القصصرآن لن]69)[يصصس:) كم

أبصصان مصصن ) هنصصا) (( مبينو المتعدي أبان من ) هناك) (( مبين فتكون
. طيب اللزم

مملا:  تعصصالى الله قال ثم   مو وم ((  كه منلا وي مت ون آ ضب لمفف كتفف مهلا كك من كسففو كر ود ممففلا مي مو
منلا ول مس ور أ

وم م له وي مل مك لإ مل وب ون مق ضر لم لذي مملا:  قصصوله ؟ كصصذبوك أيصصن  فمن)) من مو  ))
وم كه منلا وي مت ون آ ضب لم كت مهلا كك من كسو كر ود فقصصال معناهصصا في المفسرون ) اختلف) مي
مملا:  بعضهم مو وم ((  كه منلا وي مت ون آ ضب لم كت مهلا كك من كسو كر ود ممففلا مي منلا مو ول مسفف ور أ

وم م لهفف وي مل لإ
مك مل وب ون مق ضر لم لذي كتصصب مصصن علصصم عنصصدهم يكصصن لم فإذا قلت ما  يناقض)) من
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؟ يكصصذبوسنك فكيصصف عليصصه أسنصصت ما يخالف أتتهم سنذر من علم ول يدرسوسنها
؟ إيصصش عن لصادر إياك تكذيبهم أن المراد الية بهذه المراد فيكون وعليه

مملا:  بيقول لسنه جهل عن وم ((  كه منلا وي مت ون آ ضب لم كت ، : آتينصصاهم يقصصول ) مصصا) كك
مملا إياس يا اسنتبه مو وم ((  كه منلا وي مت ون آ ضب لم كت مهلا كك من كسو كر ود مصصا أن على ) تدل) مي

مملا((  حصصق ولصصصفك فصصي قالوه منلا مو ول مسفف ور أ
وم م لهفف وي مل مك لإ ملفف وب ون مق ضر لمفف لذي )) منفف

المصصراد فيكصصون وسصصاحر كاذب ؟ إيش إسنك يقولوا حتى به جئت ما يناقض
علم على ؟ إيش على تكذيبك في يستندوا لم كذبوا الذين هؤلء أن بالية

فيهصصا مصا ويفهمصون يدرسصصوسنها كتصصب مصصن يعنصصي وحصصي مصن ول كتب من ل
ممصصا وحصصذرهم أسنصصذرهم سنصصذير مصصن ول لهصصا مناقض به جئت ما أن ويعلمون

رر كاذب سيأتي : إسنه وقال به جئت جاءسنصصا لصصو الن سنحصصن ، تطيعصصون فل مفت
هصصؤلء مصصن أسنصصذرسنا قصصد لسننا ؟ ليش سنكذبه الله عند من سنبي : إسنه وقال سنبي
الصصصلة عليصصه النصصبي جصصاء لمصصا لكن ، والسلم الصلة عليه النبي أخبر كما

هناك هل ، ل ؟ منه وحذورا به أسنذروا هل له المكذبون هؤلء هل والسلم
ل ؟ باطصصل على والسلم الصلة عليه الرسول أن تبين هؤلء درسها كتب

أيصصن : " فمصصن قصصال ولهصصذا المؤلصصف عليصصه مشى الذي هو وهذا وجه هذا ،
ءا بعث وتعالى سبحاسنه الله : أن الثاسني " والقول كذبوه الصلة عليه محمد

ارك اللصه قصال ....كمصا  يبعصث ولصم يقصرءون ل أميين قوم في والسلم تب
مو:  وتعالى كه لذ ي ((  لل مث ) ا مع من لف ي مب ذيي ذم كل عل ) ا كسو وم مر كه ون كلو) ا لم وت وم مي له وي مل مع
لته ميلا مر ((:  وتعصصالى سصصبحاسنه الله ) وقال) آ لذ كتن عملا لل وو وم ممففلا مق كه متففلا ون مأ لمفف
ضر لذي ون من مك لم لل وب يفرحصوا أن بهم الليق كان هؤلء أن أي]46)[القصص:) مق

يدرسصصوسنها كتصصب عندهم ليس لسنه ؟ لماذا به جئت ما يقبلوا وأن برسالتك
أشصصد فصصي فكصصاسنوا قبلصصك سنصصبي إليهصصم يبعصصث ول والنصصصارى اليهصصود عند كما

ءا كان , ومن إليك الحاجة أشصصد ولخصصبره أفصصر ح بصصه كان الشيء إلى محتاج
ءا لصصصلى النبي تكذيبهم على هؤلء توبيخ الجملة بهذه المراد فيكون تصديق

يصدقوا وأن بذلك يفرحوا أن ؟ إيش بهم الليق كان وأسنه وسلم عليه الله
يبعصصث ولصصم علصصم مصصن أثارة عندهم فليس تدرس كتب عندهم ليس لسنهم
؟ شصصيء أي إلصصى ؟ إيصصش إلى الحاجة أشد في فكاسنوا قبلك من سنبي إليهم
علصصى هصصؤلء توبيصصخ اليصصة هصصذه فتضصصمن بصصه جئصصت ما وقبول تصديقك إلى

مملا سنعصصم ؟ أولصصى أيهمصصا ، طيصصب وسلم عليه الله لصلى النبي تكذيبهم مو  ))
وم كه منلا وي مت ون آ ضب لم كت مهلا كك من كسو كر ود مملا مي منلا مو ول مس ور أ

وم م له وي مل مك لإ مل وب ون مق ضر لم لذي )) من
 ؟ أولى أيهما

: ...... الطالب
؟ معنييصصن علصصى تحمصصل أن يمكصصن هصصل ، الثاسني القول يقول : غاسنم الشيخ
الصصوجهين علصصى هصصؤلء حصصال علصصى تصصصدق كصصاسنت إذا هصصؤلء حال في سننظر

ءا درسوا ما هؤلء وقلنا حملناها الصصصلة عليصصه محمصصد كصصذب علصصى تدل كتب
 . والسلم

6


